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 MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS

Aviso n.º 6164/2019

Ocupação de um posto de trabalho com base 
em reservas de recrutamento

Nos termos dos números 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria 
n.º 145 -A/20011, de 06 de abril, sempre que a lista de ordenação final 
contenha um número de candidatos aprovados superior aos postos de 
trabalho a ocupar é sempre constituída reserva de recrutamento interna, 
que pode ser utilizada no prazo máximo de 18 meses.

Nestes termos, por meu despacho com a referência GPR -DP-
-009 -2019, datado de 21 de março de 2019, na sequência da deliberação 
favorável do órgão executivo, de igual forma de 21 de março de 2019 e 
após consulta à ECCRC — Entidade Centralizada para Constituição de 
Reservas de Recrutamento por forma a confirmarmos a existência ou 
não de candidatos em reserva que permita satisfazer as necessidades dos 
postos de trabalho a ocupar, tendo aquela entidade informado através 
de email datado de 11 de março de 2019, da inexistência em reserva 
de recrutamento, de qualquer candidato com o perfil adequado, foi 
autorizada a ocupação de um posto de trabalho previsto e não ocupado 
no mapa de pessoal desta Autarquia com base nas reservas de recruta-
mento existentes internamente, e de acordo com a disposição na lista 
unitária de ordenação final, conforme a seguir se dispõe:

Ocupação de 1 posto de trabalho da reserva de recrutamento consti-
tuída no procedimento concursal comum para a modalidade de relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado para a carreira 
e categoria de técnico superior, com licenciatura em Educação Sénior, 
com o grau de complexidade funcional 3, para o exercício de funções na 
subunidade de educação, cultura e desporto conforme aviso 7426/2017, 
publicado em DRE 2.ª série, n.º 126, de 3 de julho de 2017, no Jornal 
Correio da Manhã de 4 de julho de 2017 e na Bolsa de Emprego Público 
com o Código OE201707/0038 no dia 03 de julho de 2017, e ata homo-
logada com a lista unitária de ordenação final, a 02/4/2018.

22 de março de 2019. — A Vereadora da Intervenção Social e Recursos 
Humanos, Vanessa Abreu Azevedo.

312169516 

 MUNICÍPIO DE CASCAIS

Aviso n.º 6165/2019
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, torna -se público que, por despacho do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, de 18 de março 
de 2019, foi autorizada a consolidação da mobilidade intercarreiras 
do trabalhador Paulo Alexandre Barroso Lopes Ferro, para a carreira 
e categoria de técnico superior, com a remuneração correspondente à 
2.ª posição da carreira e categoria de técnico superior, nível 15, da Ta-
bela Remuneratória Única, com efeitos à data de 01 de março de 2019, 
de acordo com o artigo 99.º -A da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Publicas (LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
tendo sido celebrado o respetivo Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado.

20 de março de 2019. — A Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos, Fátima Almeida.

312162769 

 MUNICÍPIO DE CASTRO MARIM

Aviso (extrato) n.º 6166/2019
Para os devidos efeitos torna-se público que nos termos do n.º 4 do 

artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e na sequência da 
renúncia do mandato do Presidente da Câmara, cessou o exercício de 
funções, com efeitos a 21 de fevereiro de 2019, dos membros do gabinete 
de apoio pessoal, a seguir indicados:

O Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câma-
ra — Dinis Manuel da Palma Faísca;

A Adjunta do Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câma-
ra — Nélia Maria Corvo Santos Mateus;

O Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação — António Manuel 
da Silva Valongo.

20 de março de 2019. — O Presidente da Comissão Administrativa, 
Dr. Francisco Augusto Caimoto Amaral.

312157552 

 MUNICÍPIO DE CELORICO DE BASTO

Aviso n.º 6167/2019
Em cumprimento do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, faz -se público que por despacho da Caixa Geral de Aposentações 
de 20/02/2019, cessou por motivo de aposentação, a modalidade de 
relação jurídica de emprego público por contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, o trabalhador:

Artur Freitas Silveira, assistente operacional, posição remunerató-
ria 4.ª e nível remuneratório 4, com efeitos a 01/03/2019.

14 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Joaquim Monteiro 
da Mota Silva, Dr.

312162711 

 MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

Aviso n.º 6168/2019
Para os devidos efeitos, torno público que, nos termos da alínea b) 

do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e do n.º 3, do 
art.º 99 -A da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, foi autorizada 
a consolidação definitiva da mobilidade interna intercarreiras e interca-
tegorias, na reunião da Câmara Municipal de 20.02.2019 e celebrados 
os respetivos contratos, dos seguintes trabalhadores do mapa de pessoal 
da Câmara Municipal de Celorico da Beira:

Nelson Pina Soares, consolidação da mobilidade intercategorias na 
categoria de Encarregado Operacional, posição 1, nível 8, com efeitos 
a 02.03.2019;

Álvaro António Costa Correia, consolidação da mobilidade interca-
tegorias na categoria de Encarregado Operacional, posição 1, nível 8, 
com efeitos a 02.03.2019;

Eneida Maria Osório Rodrigues, consolidação da mobilidade intercar-
reiras na carreira e categoria de Assistente Técnico, posição 5, nível 5, 
com efeitos a 02.03.2019.

14 de março de 2019. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel 
Fonseca Ascensão.

312165125 

 MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 6169/2019

Correção material das plantas de zonamento e de condicionantes 
do Plano de Urbanização de Melides

António Jesus Figueira Mendes, Presidente da Câmara Municipal 
de Grândola, torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 122.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 
constante do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que a Câmara 
Municipal deliberou por unanimidade, na sua reunião de 20 de dezembro 
de 2018, aprovar a correção material das plantas de zonamento e de 
condicionantes do Plano de Urbanização de Melides, tendo as mesmas 
sido comunicadas à Assembleia Municipal de Grândola e à Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.

3 de janeiro de 2019. — O Presidente da Câmara, António Jesus 
Figueira Mendes.

Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT
(conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 245/2011)
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 MUNICÍPIO DE LAMEGO

Edital n.º 478/2019

Abertura do procedimento administrativo relativo à classificação, 
como monumento de interesse municipal, da «Casa

do Espírito Santo», sita na freguesia de Lamego, concelho de Lamego
Eu, Ângelo Mendes Moura, Presidente da Câmara Municipal de 

Lamego, torno público que, ao abrigo da competência constante na 
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